
denna som grunden till en utvecklings-
inriktad klinik. Kliniken har sju dispu-
terade läkare, varav fyra är docenter,
samt sex doktorander, och även läkare
på andra kliniker handleds från vår kli-
nik. Ytterligare ett par läkare har påbör-
jat forskning som på sikt kan leda till
doktorandprojekt.

Undersökningen bör
upprepas efter ett år
Klinik ens kompetens bedöms i stort

som god. För vissa områden där den
självskattade kompetensen graderades
lågt för nivå 1 och 2 (onkologi, gastro-
enterologi, hematologi respektive gast-
roenterologi, reumatologi) tror vi att det
beror på att patienterna inom dessa om-
råden i första hand sköts polikliniskt av
ett fåtal specialister med hög kompe-
tens, och att andra specialister sällan
kommer i kontakt med dessa patient-
grupper.

Om behovet av att öka den egna
kompetensen för att klara av sitt arbete
stämmer överens med självskattning
och referensskattning är metoden an-
vändbar. I de tunga subspecialiteterna
allergologi, neonatologi och barnhälso-
vård fanns det största behovet att öka
kompetensen för det dagliga arbetet
(nivå 1). Detta beror sannolikt på att
dessa subspecialiteter är stora och att
den enskilde läkaren ofta möter dessa
patientgrupper i det dagliga arbetet. 

En liknande undersökning vore där-
för intressant att göra om efter något år
för att mäta vad våra prioriteringar och
utbildningsinsatser tillfört kliniken och
den enskilde läkaren. Arbetsinsatsen
blir då mindre eftersom metoden redan
utarbetats. Genom detta breda anslag
hoppas vi kunna skapa kunnigare och
mer motiverade läkare som också ges
möjlighet att följa utvecklingen inom
sina specialområden.

Mycket av arbetet har varit ett tids-
krävande pionjärarbete. Vi tror trots
detta att metoden är väl värd att använ-
da eftersom redan arbetet med framta-
gandet av kompetenskrav hade många
positiva effekter avseende både delak-
tighet för personalen och klinikens
verksamhet.
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Oroande ökning
av klamydiafallen

Under de första sex åren efter det att
klamydia 1988 blev en enligt Smitt-
skyddslagen anmälningspliktig sjuk-
dom mer än halverades antalet kliniskt
anmälda fall. Därefter har emellertid
minskningen avstannat och antalet kli-
niskt anmälda klamydiafall har under
de senaste åren legat på en relativt kon-
stant nivå: omkring 14000 per år. 1997
anmäldes 13905 fall, 8220 kvinnor
och 5685 män. Antalet laboratorierap-
porterade fall har i stort följt utveck-
lingen för de kliniskt anmälda fallen,
även om det laboratorierapporterade
antalet hela tiden varit högre. 1997 rap-
porterades 14899 fall från laboratorier-
na, att jämföra med 14561 för 1996.

Under första halvåret 1998 har vi för
första gången sett en signifikant ökning
av antalet rapporterade fall av klamy-
dia. Vid jämförelse mellan första halv-
året 1997 och samma period 1998 har
antalet kliniska anmälningar totalt ökat
med 13 procent. Stora län som Göte-
borg och Malmö har ökat 36 respektive
45 procent under samma period. Även
mindre län som tex Hallands, Jönkö-
pings och Kristianstads län har ökat 37,
72 respektive  49 procent.

Variationerna är stora mellan länen
och mellan enskilda månader; så har
t ex Stockholm minskat totalt under pe-
rioden med 5 procent, men hade en ök-
ning under juni 1998 jämfört med juni
1997 med 43 procent. Vid jämförelse
mellan åldersgrupperna 15–19, 20–24
och 25–29 är den minsta ökningen i den
yngsta gruppen nämligen 10 procent, i
de båda andra åldersgrupperna är ök-
ningen 14 procent. Vid jämförelse mel-
lan könen är den största ökningen bland
män 15 procent, jämfört med en 11-pro-
centig ökning för kvinnor.

En djupare analys krävs för att sä-
kerställa vad ökningen beror på. Vad
som framför allt behöver studeras är
eventuella förändringar av laboratorie-
metoder och även andra faktorer som
kan påverka utvecklingen, tex om anta-
let urintest ökat främst från män som ti-
digare eventuellt haft farhågor inför en
smärtsam provtagning och därför inte
sökt läkare.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet
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